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A partir da Revolução Industrial, os avanços da tecnologia e a consolidação da
sociedade globalizada alteraram as estruturas sociais, incluindo as entidades familiares, as
quais também sofreram inúmeras mudanças.
O modelo tradicional de família, que outrora se baseava no sistema patriarcal, em
que a procriação e o patrimônio consistiam na finalidade do matrimônio, deixou de ser o
sustentáculo da sociedade, sendo substituído por outro conceito de família, marcado pela
pluralidade e pelo afeto.
Destaca-se que a família pós-moderna pode ser caracterizada como um instrumento
para a concretização da felicidade e da realização pessoal daqueles que a compõem.
Percebe-se, ainda, que as demandas reivindicatórias pela promoção de igualdade de
gênero, intentadas, em especial, na segunda metade do século XX, fizeram com que a mulher
se projetasse para o mercado de trabalho, deixando de pertencer exclusivamente aos âmbitos
privado e doméstico.
Tais fatores, associados ao alto grau de competitividade do mercado de trabalho,
fizeram com que as famílias passassem a realizar de maneira mais consciente o planejamento
familiar, sendo que, atualmente, é comum o número de casais que optam por não ter filhos,
substituindo-os por animais de companhia.
Vistos outrora como mero instrumento para a satisfação do homem, os animais
passaram, gradualmente, a serem vistos em sua plenitude, sendo, inclusive, considerados,
pelas próprias entidades familiares como integrantes dessa relação.
Quando da ruptura do vínculo conjugal, frequentemente os animais de companhia
são trazidos às disputas judiciais. No entanto, percebe-se que tais conflitos não se assemelham
às disputas patrimoniais, mas se referem à guarda, à alimentos, ao direito de visitação, bem
como à convivência familiar.
Desta feita, ante o crescente debate acerca dos direitos dos animais, surgem
questionamentos quanto a sua condição jurídica: seriam eles vistos como meros objetos ou
como sujeitos de direito?

Os animais possuem proteção jurídica em torno da manutenção da sua espécie, do
cuidado da vida e em relação aos maus-tratos, no entanto, caso sejam reconhecidos como
seres sencientes questiona-se se estes poderiam, consequentemente, ser considerados como
sujeitos de direitos.
Utilizando-se do método teórico, o presente artigo visa demonstrar que a
classificação atribuída aos animais pelo Código Civil como seres semoventes não é coerente
com a sua condição de ser vivo e sensível. Assim, demonstraremos que na ruptura dos
vínculos parentais os institutos do Direito de Família que visam a proteger a criança e o
adolescente devem ser aplicados, por analogia, aos animais de companhia.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
No decurso da história o ser humano exerceu o seu poder sobre os demais seres vivos
e coisas, justamente por acreditar ser a sua espécie a única a ter sentimentos, raciocínio e
sensações.
Tal crença se baseou na interpretação de determinados trechos bíblicos que relatavam
a criação da Terra sob a perspectiva criacionista, os quais são entendidos que, após fazer o
homem a sua imagem e semelhança, o criador deu-lhe o domínio sobre os peixes, as aves, os
animais e sobre a terra e tudo que nela habitasse.1
Por ser considerado a imagem e semelhança de Deus, o homem outorgou a si próprio
a autoridade sobre as demais espécies.
Os primeiros estudos em prol dos interesses dos animais surgiram na Grécia Antiga,
a partir da obra Sobre a piedade, do filósofo Teofrasto (372 a.C. – 287 a.C.).2
Naquela época, já havia, portanto, posicionamento contrário ao sacrifício de animais.
Teofrasto defendeu o princípio do respeito à vida, independentemente de quem a detivesse,
sustentando, ainda, a teoria de que os animais seriam dotados de sensibilidade e que deveriam
ser enquadrados na comunidade moral, uma vez que possuíam características próximas às dos
humanos.3
Apesar de alguns se manifestarem em prol do bem-estar dos animais, estes eram
utilizados exclusivamente para proporcionar vantagens aos humanos, tais como transporte,
alimentação, vestuário, segurança, dentre outros.
No período Greco-romano, destacaram-se outros filósofos e pensadores em prol dos
animais, como Ovídio, Plutarco, Porfírio e Sêneca.4
Plutarco e Porfírio defendiam a ideia de que os animais seriam seres com
desenvolvimento racional, capazes de entender e pensar.5 Sêneca e Ovídio, por sua vez,

defendiam a teoria de que os animais seriam seres sencientes, podendo sentir dor, alegria,
dentre outros.6 As teorias acima citadas, versaram acerca dos animais de um modo geral.
Apenas no século XVIII iniciaram-se as discussões acerca da integridade e da
posição social dos animais.7
Inspirado pelos textos filosóficos já existentes, Humphry Primatt, em 1776, publicou
a sua tese intitulada “Dissertation on the Duty of Mercy and the Sinn of Cruelty Against Brute
Animals” (Uma dissertação sobre o dever de clemência e o pecado da crueldade contra
animais brutos), em que defendeu a igualdade no tratamento para com os animais.8
Em 1789, em meio à Revolução Francesa, Jeremy Bentham defendeu em sua obra
“Uma introdução aos princípios morais e da legislação”, a inclusão dos animais capazes de
sentir dor e sofrimento com interesses semelhantes na comunidade moral; sendo irrelevante a
diferença de espécie.9
Observa-se, portanto, que todas as produções apontam para a integração dos animais
como seres dotados de direitos.
Diante da problemática do assunto e da necessidade de regulamentação própria, a
Inglaterra, em 1822, apresentou as primeiras normas a favor dos animais na chamada British
Cruelty to Animal Act, que versava acerca de atos de crueldade praticados contra os animais.10
A Alemanha e a Itália, respectivamente nos anos de 1838 e 1848, criaram normas
para regulamentar os casos peculiares dos animais.11
No Brasil, as normas direcionadas à defesa dos animais surgiram somente em 1924,
por força do Decreto nº 16.590.
Devido a necessidade de elaboração de normativa que tutelasse os animais em sua
integridade e de forma ampla e irrestrita, no dia 27 de janeiro de 1978, foi proclamada, pela
Unesco, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,12 sendo composta por artigos que
abordaram os direitos dos animais relacionados, ao respeito, ao cuidado, ao tratamento, à
liberdade, bem como de sua destinação como alimento ou experimento.13
Observa-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, determina a
proteção ao meio ambiente, bem como prevê a conscientização da população na construção de
um ambiente ecologicamente equilibrado no intuito de garantir não somente à geração atual,
mas, também, às gerações futuras, melhor qualidade de vida.
O meio ambiente pode ser compreendido como o conjunto de elementos que fazem
parte do meio em que se vive, como a fauna, a flora e os elementos naturais e artificiais, sendo
que tal conceito não se restringe, portanto, à natureza objetivamente considerada.

Denota-se que o constituinte operou significativa alteração da concepção social
acerca da temática ambiental. A partir de então, a legislação foi direcionada para a solução
dos problemas ambientais, para a conscientização da sociedade para os interesses difusos, em
especial para a construção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 14
O intuito da alteração paradigmática é a melhoria da qualidade de vida da população
presente e para as futuras gerações, na busca da sobrevivência da espécie humana, ameaçada
pelo próprio homem. 15
Destarte, com a publicação da Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, como também
regula os crimes contra os animais não humanos, o Brasil foi considerado um dos países mais
evoluídos no âmbito da legislação ambiental.
Em que pese o ordenamento jurídico pátrio prever normas constitucional e
infraconstitucional no intuito de tutelar o meio ambiente, afirma-se que a pretensão tanto do
constituinte quanto do legislador ordinário restou adstrita ao patrimônio ambiental, sem, no
entanto, apresentar ampla tutela aos animais não humanos, pois são considerados integrantes
da fauna, e não sujeitos.
Ressalte-se que o sistema constitucional, em seu § 1º do art. 225, atribui aos animais
uma função ecológica de fauna, prevendo, ainda, a garantia de um tratamento ético, sendolhes vedado tratamento cruel.
Portanto, denota-se que o bem jurídico tutelado é a sadia qualidade de vida humana,
sendo tanto o meio ambiente, a fauna e os animais individualizados instrumentos utilizados
para a consecução daquele fim.
O Código Civil, ainda que não verse especificamente acerca dos animais não
humanos, apresenta normas que, ainda que indiretamente, versam acerca destes.
Segundo o art. 82 do Código Civil brasileiro, são “móveis os bens suscetíveis de
movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da
destinação econômico-social”, sendo, por tal definição, considerados os animais como coisas,
bens móveis, semoventes.
Afirma-se, pois, que para o Código Civil brasileiro os animais são considerados
como meros objetos, sendo, portanto, desprovidos de qualquer dignidade.
Ocorre, no entanto, que com a evolução de movimentos que pugnam pela proteção
animal, e, em especial, com o desenvolvimento de pesquisas científicas que demonstram que
os animais possuem a capacidade de manifestar comportamentos intencionais, bem como,

apresentam substratos neurológicos que geram a consciência, enquadrá-los na categoria de
bens, não se faz coerente.
Para Dominique Lestel:

[...] é difícil considerar que os animais possam ser reduzidos a conjuntos
mecânicos primitivos, porquanto o animal é também o mecânico do seu
próprio corpo. Nesse sentido, torna-se difícil ver os animais como coisas, e
vale mais representá-los como sujeitos cuja atividade se organiza com base
na ação e na percepção. Os animais são compostos por órgãos e não por
peças como as máquinas. São animados por um sujeito e não por um
motor.16

Observa-se, portanto, que, muito embora a problematização acerca da condição dos
animais, bem como de seus direitos, já se fizesse presente ao longo da história, a inserção
dessa temática no âmbito jurídico é recente, sendo ainda necessária a sua regulamentação,
pois a hodierna concepção jurídica acerca da natureza do animal não é apta para contemplar
as suas demandas.
RECONHECIMENTO DOS ANIMAIS COMO SUJEITOS DE DIREITO

Ao longo da História é possível perceber que os animais não possuíam valor
significativo para os homens e, por isso, foram dominados e utilizados sem qualquer
preocupação acerca de sua condição de ser vivo.
Destaca-se, no entanto, que ao se analisar a evolução histórica e social, observa-se
que o homem não apenas exerceu seu domínio em relação aos animais, mas também sobre a
sua própria espécie, por exemplo: em relação aos negros e às mulheres.17
Com a evolução do pensamento humano, foi possível a conquista de direitos
considerados fundamentais e universais aptos a defender e atribuir a todos a condição de
plena igualdade.18
A dominação promovida pelo especismo, ou seja, a concepção de que o ser humano
teria a prerrogativa de explorar o animal de forma livre por considerar-se superior, em muito
se assemelha com a dominação que o homem exerceu sobre o próprio homem em momento
anterior, pois, ante uma falsa premissa de superioridade, subjugou e dominou o outro como se
fosse detentor de tal direito.
O especismo, segundo Singer, “é o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a
favor dos interesses de membros da própria espécie, contra os de outras”.19

Verifica-se, ainda, que o termo foi criado na década de 1970, pelo cientista e filósofo
Richard D. Ryder, e foi conceituado como a “atitude preconceituosa e parcial em relação a
seres de outra espécie, tal qual o racismo em relação aos seres humanos”. 20
Ocorre, no entanto, que tal perspectiva vem sendo combatida com maior intensidade,
pois, não se admite que sob tal concepção se legitime a exploração animal.
Ao tutelar a integridade animal, no inc. VII, § 1ª do art. 225 da Constituição Federal,
o constituinte, vedou que atos de crueldade fossem praticados contra os animais,
reconhecendo, consequentemente, que estes seriam seres sencientes, ou seja, dotados de
estrutura orgânica que lhes possibilitaria vivenciar sentimentos e sensações,21 sendo, portanto,
capazes de sentir dor, prazer, tristeza, alegria, afeto, dentre outros.
Philip Low, por meio da Declaração de Consciência de Cambridge (The Cambridge
Declaration on Consciousness), afirma que os humanos não são os únicos que possuem
consciência, podendo os animais não exibir comportamentos intencionais.22
A partir de tal concepção, não seria crível que a percepção jurídica acerca dos
animais se mantivesse enquanto semoventes. Destaca-se, ainda, que a discussão acerca da
possibilidade de os animais serem considerados sujeitos de direitos se faz presente não apenas
no Brasil, mas também, em outros ordenamentos jurídicos alienígenas, como se observa nos
Códigos Civis da Áustria, da Alemanha e da Suíça.23
No ano de 1990, após a alteração do Código Civil alemão, (BGB - Bürgerliches
GesetzBuch), os animais deixaram de ser considerados coisas e passaram a ser tutelados
por leis especiais, sendo que, 24 em 1994, o art. 20 da Lei Fundamental da Alemanha
passou a tutelar os animais. 25
A Suíça, por sua vez, um dos países mais avançados no que se refere a normas de
proteção dos animais, reconheceu em sua Constituição, no ano de 1992 a “dignidade da
criatura”, sendo que desde o ano de 1987 possui legislação específica que regulamenta a tutela
dos animais de companhia.26 Não seria “as normas ?
Em 2001, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América considerou a
possibilidade de os animais serem sujeito de direitos, contudo a caça e a pesca continuam a
ser praticadas até hoje.27
No ano de 2014, a Assembleia Nacional francesa aprovou a alteração no Código
Civil francês, com a finalidade de considerar os animais como seres vivos dotados de
personalidade, e não mais como bens móveis.28

Verifica-se, pois, que diversos países avançaram em sua legislação para tutelar
plenamente o direito dos animais, sendo que o Brasil não pode quedar-se inerte a tão
necessária demanda.
Dentre as diversas correntes que demandam em favor da alteração da condição
jurídica dos animais, encontra-se a que pugna pelo reconhecimento dos animais não humanos
como sujeitos de direitos.
Não se pode confundir “pessoa” com “sujeito de direito”. Conforme o art. 1º do
Código Civil, pessoa é todo ente capaz de direitos e deveres na ordem civil, sendo o conceito
de sujeito de direito mais abrangente que o de pessoa.29
Segundo Lorena Xavier Costa, o sujeito de direito é o ente pelo qual o legislador
“outorga direitos, independentemente de ser este ente pessoa ou não. Ele é apenas o
destinatário dos comandos legais que regulam determinada relação jurídica, tornando-se,
assim, seu elemento subjetivo”.30
Paulo Lôbo assevera que:
[...] o atributo pessoa é conferido pelo direito, não sendo conceito
extraído da natureza, sendo, desta maneira, cultural e histórico. A
resistência do Direito em reconhecer os animais como sujeito de
direito sobrepõe-se a questão jurídica, sendo de caráter político
social.31 Deveria continuar (...) pois pela NABNT quando vc retira um
trecho apenas deve indicar que há mais conteúdo no original

Ressalte-se, que o direito também atribui o conceito e a natureza jurídica de pessoa a
entidades que não têm existência física, como as pessoas jurídicas. Acrescente-se que há
também entidades que o Direito não considera pessoa e atribui capacidade de agir, por
exemplo, a massa falida, o espólio, o condomínio edilício, etc.
Nem toda pessoa possui capacidade para agir em juízo, embora dotada de
personalidade, por exemplo, os incapazes, que dependem de representação. Dessa forma, os
animais, na qualidade de sujeitos de direito, necessitariam como os incapazes de
representação perante o nosso ordenamento jurídico.
O próprio Código de Processo Civil de 2015, no art. 75, elenca os sujeitos de direito
que são representados em juízo, por exemplo: a União, pela Advocacia Geral da União; os
estados, o Distrito Federal, por seus procuradores; a massa falida, pelo administrador judicial;
o espólio, pelo inventariante; dentre outros.32
Ressalte-se, que nem todo sujeito de um direito é também sujeito de um dever, por
exemplo, o nascituro que, apesar de ser um sujeito de direito, não lhe foi atribuído deveres.

A ideia de coisificação dos animais está ultrapassada, e muito da legislação
alienígena já conta com avanços na proteção de seus direitos, concedendo aos animais um
tratamento diferenciado, e pode-se citar nesse sentido a Constituição do Equador, a qual em
seu art. 71 estabeleceu que os animais são titulares de direitos, objetivando, assim, o
equilíbrio do meio ambiente em benefício humano.33
Acerca do tema, Edna Cardozo Dias afirma que “[...] os animais são sujeitos de
direitos e que seus direitos são deveres de todos os homens”,34 portanto, os animais não
podem ser tratados como meio para a satisfação das necessidades e anseios do homem.
Logo, os animais são sujeitos de direitos civis e constitucionais, de acordo com a sua
condição, merecendo proteção jurídica.

APLICABILIDADE DAS NORMAS QUE REGEM O DIREITO DE FAMÍLIA PARA
O MELHOR INTERESSE DO ANIMAL NA FAMÍLIA PLURIESPÉCIE
Com a evolução da concepção de entidade familiar, bem como com o
desenvolvimento de novas tecnologias que influenciaram sobremaneira nas relações humanas,
bem como com o desenvolvimento de novos nichos de mercado, muitas famílias decidem não
ter filhos, quer seja pela inaptidão para o exercício da parentalidade, ou, ainda, em
decorrência da extrema preocupação com a carreira profissional.
Desta feita, não raro os filhos são substituídos por animais de companhia, sendo estes
considerados como se de fato fossem entes familiares.35 Não raro que os casais que optam por
não exercer a parentalidade e, ao invés disso, adotam animais de companhia, desenvolvam
para com estes uma relação de extremo carinho e afeição, atribuindo-lhes tratamentos
similares aos empreendidos para as crianças, como festas de aniversários, presentes de natal,
dentre outros.
Assim, estabelecido o vínculo afetivo entre o animal de companhia e seus
cuidadores, se ocorrer a ruptura do vínculo conjugal poderão surgir litígios que envolvam os
animais de companhia e que devem ser observados e solucionados a partir da aplicação de
institutos do Direito de Família, sendo que a competência para tanto é, por excelência, das
varas de família.
Assim como as crianças e os adolescentes, os animais de companhia, por serem
vulneráveis, devem dispor de tratamento peculiar diante das disputas familiares, visando ao
seu melhor interesse. É claro que esta comparação deve ser vista com cautela, porque os
animais jamais conseguirão ser independentes como as crianças quando crescerem.

Nessa mesma perspectiva é que se faz necessário uma legislação adequada às
circunstâncias dos animais, regulamentando, inclusive, sua condição como integrante de
família pluriespécie. O reconhecimento desta modalidade de família é irrefutável, e não se
pode mais afirmar que os animais são coisas, atribuindo-lhes, por consequência, a condição de
bens.
Hodiernamente, verifica-se a existência de julgados neste sentido, por exemplo: no
início de 2016, no Estado de São Paulo, o juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara de
Família e Sucessões de Jacareí, por não considerar o animal como coisa, utilizando-se, por
analogia, da legislação que disciplina a guarda de incapazes, regulamentou liminarmente a
guarda alternada de um cachorro entre seus donos que passavam por processo de separação
judicial.36
Destaca-se que o Poder Judiciário vem sendo cada vez mais requisitado para
solucionar a questão. Em maio de 2016, o juiz titular Leandro Katscharowski Aguiar, da 7ª
Vara Cível da comarca de Joinville, ao receber ação que discutia a posse e propriedade de um
animal de companhia, indicou como competente a vara de família e enfatizou em sua decisão:

Penso que a questão de fundo versa, necessariamente, sobre a
declaração, ainda que incidental, da posse e propriedade do animal,
cuja discussão, por sua vez, envolve o direito de família [...] Quem
sabe se valendo da concepção, ainda restrita ao campo acadêmico,
mas que timidamente começa a aparecer na jurisprudência, que
considera os animais, em especial mamíferos e aves, seres sencientes,
dotados de certa consciência.37

Afirma-se, portanto, que os animais de companhia ocupam um espaço cada vez
maior na entidade familiar, recebendo de seus integrantes carinho, afeto e atenção, sendo, por
vezes, tratados como se filhos fossem, e tal fato não pode ser ignorado pelo Judiciário.
Assim, é imprescindível a criação de um estatuto jurídico apropriado, que atenda de
forma específica às demandas e que também seja adequado às singularidades deste tipo de
relação, no qual os interesses dos entes familiares que compõem a família pluriespécie devam
ser levados em consideração, como o afeto e o cuidado, lembrando que ambos sentem dor,
amor, prazer, felicidade, alegria, tristeza etc., possibilitando que os cônjuges ou companheiros
solicitem a guarda, alimentos, bem como o direito ao exercício de visitação, conforme o
princípio do melhor interesse daquele que é o mais vulnerável na relação, ou seja, priorizando
o seu bem-estar físico e psicológico.

CONSIDERAÇÃO FINAIS
Ao longo da História, os animais foram considerados um meio para a satisfação dos
anseios e das necessidades do ser humano, sem que houvesse, no entanto, qualquer limitação
para a sua exploração.
Com a descoberta de que os animais seriam, na realidade, seres dotados de
capacidade de vivenciar sensações, aliado aos crescentes movimentos de defesa animal,
normas foram criadas com o intuito de vedar tratamentos degradantes em favor destes.
Verificou-se, ainda, que devido às alterações estruturais da sociedade pós-moderna,
alguns casais deixaram de concretizar a parentalidade, optando pela inclusão de animais de
companhia nas relações familiares.
Muito embora o ordenamento jurídico pátrio considere os animais como semoventes,
quando da ruptura dos vínculos conjugais as disputas pelos animais de companhia não se
assemelham às disputas patrimoniais, mas equivalem aos litígios que envolvem crianças e
adolescentes, pois se discute a guarda, o direito de convivência e o pensionamento em favor
daqueles.
Desta feita, para que se contemple a tutela dos direitos dos animais como seres vivos
e sencientes, até que não se edite legislação específica é necessária a adoção da perspectiva de
que estes, na realidade, seriam sujeitos de direitos, sendo, consequentemente, aplicáveis às
lides em que eles figurem como centro da disputa os institutos do Direito das Famílias,
reconhecendo assim a família pluriéspecie.
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